
 
   
 

ประกาศโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง ต าแหน่งครูผู้สอน 

************************* 
 

 ด้วยโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 อัตรา โดยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรต าแหน่ง ครูผู้สอน ท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 
 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ต าแหน่ง ครู ผู้สอน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 
15,000  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เงินพิเศษ 2,500 บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน ) เฉพาะ
เดือนท่ีมีการเรียนการสอนพิเศษ 
 

  1.1 ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  - จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  - ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
 

  1.2 วิชาเอกหรือกลุ่มวิชา จ านวน 1 อัตรา ดังนี้ 
  - สาขาวิชาเอก สุขศึกษาสอนระดับช้ันประถมศึกษา  1 อัตรา 
 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   - มีสัญชาติไทย 
   - มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 – 35 ปี 
   - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   - ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 



   - ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   - ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
   - ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   - ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

  2.2 คุณสมบัตรเฉพาะต าแหน่ง 
   - มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาหรือวิชาตรงตามท่ีเปิดรับสมัคร 
   - เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   - เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./
ก.ค.ศ.ก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./
ก.ค.ศ.ก าหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมั ติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
   - เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
   - ยินดีปรับตัวตามวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน 
   - มีความต้ังใจท่ีจะประกอบอาชีพครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
 
 3. การรับสมัคร 

วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
 3.1 ห้องแนะแนว  โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา  ถนนพหลโยธิน  แขวงคลองถนน   

เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  10220 
 

 3.2 ระหว่างวันท่ี 14-24 สิงหาคม 2561 
 
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ  ใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 



  4.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
  4.5 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
  4.6 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  4.7 ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันท่ีตรวจร่างกาย 
  4.8 ส าเนาสอบนักธรรมช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก (ถ้ามี) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือก ากับ 
 
 5. การยื่นใบสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 

  5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ี ท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
 

  5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 
 6. วิธีการคัดเลือก 
  โดยวิธีการสอบปฏิบัติการสอนจากผู้บริหารก าหนดให้/สอบสัมภาษณ์ 
 
 7. ก าหนดวันสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
  สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.  
ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 
 
 8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่  25  สิงหาคม  2561 
 
 9. กรณีเข้ามาท าการสอนในโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา จะต้องอยู่ประจ าโรงเรียนไม่น้อย
กว่า 2 ปีบริบูรณ์ 
 เง่ือนไขการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก



รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีมีคว าม
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ท่ีสมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้
นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  14  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2561 
 
 
        นางสารี  สุพรรณ 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการการสรรหาคัดเลือกบุคลากร  
ต าแหน่งครูผู้สอน 

ตามประกาศโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา  ลงวันท่ี  14  สิงหาคม  2561 
******************************** 

 
ประกาศรับสมัคร    วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 
รับสมัคร     วันท่ี 14-24 สิงหาคม 2561 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก  วันท่ี 25 สิงหาคม 2561 
ด าเนินการสรรหา   วันท่ี 27 สิงหาคม 2561 
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก  วันท่ี 28 สิงหาคม 2561 
ท าสัญญา    วันท่ี 3 กันยายน 2561 
เริ่มปฏิบัติหน้าท่ี    วันท่ี 3 กันยายน 2561 
 

...................................................................................... 
 

*** หมายเหตุ  เวลา วัน เดือน ปี อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 


